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§ 20
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Seija Muurisen valtuustoaloitteesta ikääntyneiden hyvin-
voinnin ja terveyden edistämisen hankkeesta

HEL 2018-010591 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi  kaupunginhallitukselle seuraa-
van lausunnon koskien ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistä-
misen hanketta. Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että asia on 
tärkeä, mutta asian tiimoilta on jo meneillään useita erillisiä hankkeita 
ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.

Toimialan yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on mukana kaupungin eri toimia-
lojen muodostamissa työryhmissä, joissa kehitetään ikäihmisten palve-
luita ja niiden saavutettavuutta. Näitä ovat Hyvinvoinnin ja terveyden 
suunnitelma HYTE, jossa tavoitteena on, että kaikki hyvinvointia ja ter-
veyttä edistävät lakisääteiset ohjelmat kootaan yhdeksi ohjelmaksi.

Toimialalla huomioidaan ikäihmisten elinikäisen oppimisen tarpeet eri-
tyisesti Helsingin suomenkielisen ja ruotsinkielisen työväenopiston pal-
veluiden osalta. Molemmissa opistoissa ikääntyneet ovat palveluiden 
keskeinen käyttäjäryhmä ja opistojen palvelut parantavat laajasti ikään-
tyneiden kaupunkilaisten hyvinvointia.

Helsingin kaupungin suomenkielinen ja ruotsinkielinen työväenopisto 
tekevät monipuolista ja aktiivista työtä ikäihmisille suunnattujen palvelu-
jen tarjoamiseksi ja kehittämiseksi. Stadin ikäohjelman tavoitteena on 
ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma, joka tulee sisältämään toimenpi-
teitä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja it-
senäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvit-
semien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. 
Ohjelman tekemisessä on painotettu eri toimialojen merkitystä suunnit-
telussa ja toimeenpanossa, ja sen pitää läpäistä toimialojen omat ta-
voitteet ja toimenpiteet.

Syksyllä 2018 Helsingissä alkoi myös amerikkalaisen Bloombergin sää-
tiön rahoittama ja johtama toimialojen välinen projekti, jonka tavoitteena 
on kartoittaa ikäihmisten liikkumisen ja aktiivisuuden esteitä ja pyrkiä 
löytämään pitkäaikaisia ratkaisuja niiden parantamiseksi. Verkostopro-
jektissa on mukana edustajia kaikilta toimialoilta, ja mukaan kutsutaan 
ikäihmisiä kokemusasiantuntijoiksi ja haastateltaviksi eri aihealueista.
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Lisäksi ikääntyneiden hyvinvointiin liittyviä käynnissä olevia hankkeita 
ovat Muistiystävällinen Helsinki ja Liikkumisohjelma.

Ikääntyneet työväenopistojen kursseilla ja toiminnassa

Työväenopistot järjestävät kursseja ja tarjoavat opiskelumahdollisuuk-
sia, paitsi omissa toimipisteissään, myös palvelukeskuksissa, kirjastois-
sa sekä kouluilla eri puolilla kaupunkia. Palvelut ovat hyvin ikäihmisten 
saavutettavissa. Työväenopisto toimii aktiivisesti yhteistyössä palvelu-
keskusten kanssa kehittäen palvelukeskuksiin monipuolista kurssiohjel-
maa. Kurssisuunnittelussa otetaan huomioon kuntalaisilta tullut palau-
te. Opistotalot tarjoavat myös paikkoja yhteisöllisyyttä tukeviin tapaami-
siin ja kokoontumisiin.

Helsingin suomenkielisessä työväenopistossa ikääntyneet muodosta-
vat lähes kolmanneksen vuotuisesta opiskelijamäärästä. Työväenopis-
tossa opiskeli vuonna 2018 noin 30 000 henkilöä, joista noin 9 900 oli 
yli 65-vuotiaita. Yli 75-vuotiaiden osuus opiskelijoista oli vuonna 2018 
noin 2 500. Erityisesti ikäihmisille suunnattuja kursseja järjestettiin 484, 
ja niissä annettiin opetusta yhteensä noin 11 500 tuntia. Näitä seniori-
kursseja ovat mm. tietokoneen ja älypuhelimen käyttökurssit, seniori-
jumpat ja erityisesti ikäihmisille suunnatut kielikurssit.

Ruotsinkielinen työväenopisto Arbis toimii myös aktiivisesti ikäihmisten 
hyvinvoinnin edistämiseksi. Arbiksessa noin 30 prosenttia kursseille 
osallistujista on yli 65-vuotiaita. Arbis on lisännyt päiväkurssien määrää 
lisääntyneen kysynnän vuoksi. Noin 75 prosenttia kursseista järjeste-
tään 7.30–18.00 välisenä aikana. Arbis järjestää erityisesti senioreille 
suunnattuja kursseja mm. liikunnassa, kotitaloudessa, tietotekniikassa, 
musiikissa ja yhteiskunnallisissa aineissa. Arbis on ruotsinkielisen se-
nioriverkoston aktiivinen toimija. Verkosto järjestää kymmenkunta ta-
pahtumaa vuosittain, ja suurin niistä on seniorifestivaali, joka järjeste-
tään lokakuun alussa Arbiksessa. Verkostossa on mukana kaupungin 
eri ruotsinkielisiä toimijoita sekä kolmas sektori ja seurakunnat. 

Työväenopiston edustaja on mukana kaupungin vanhusneuvostossa. 
Vanhusneuvosto pyrkii varmistamaan ikääntyneen väestön osallistu-
mis- ja vaikuttamismahdollisuudet Helsingissä. Neuvosto vaikuttaa eri 
toimialojen palveluiden suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan 
asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, tervey-
den, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisis-
tä toiminnoista selviytymisen kannalta. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä, että ikääntyneiden hy-
vinvointia vahvistetaan kaupungin kaikilla toimialoilla. Kasvatus- ja kou-
lutuslautakunnan mukaan nykyisen koordinaation ja yhteistyön lisäksi 
ei tarvita erillistä ikääntyneiden ohjelmaa.
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Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Anne Seppänen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 23385

anne.seppanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Aloite Ikääntyneiden hyvinvointi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lau-
suntoa ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen hanke -
aloitteeseen 26.2.2019 mennessä.
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